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Pbserum MEDICAL to unikalne połączenie 2 
preparatów: substancji czynnej pbserum HA 
1.5 - słabo usieciowanego kwasu hialurono-
wego oraz odczynników enzymatycznych 
o różnej intensywności.

pbserum HA 1.5 jest słabo usieciowanym 
kwasem hialuronowym o wysokiej masie czą-
steczkowej. Hamuje namnażanie fibroblastów 
i działanie czynników zaangażowanych w roz-
wój procesów włóknienia. Działa przeciwza-
palnie, stymuluje produkcję i restrukturyzację 
włókien kolagenowych typu 1, zwiększając 
nawodnienie macierzy pozakomórkowej  

i zapewniając właściwe warunki do uzyskania 
struktury podobnej do tej obecnej w zdrowych 
tkankach. Idealnie nadaje się do hamowania, 
zwalczania i zapobiegania pojawieniu się 
zwłóknienia.

pbserum HA 1.5 jest kompatybilny z uży-
ciem odczynników enzymatycznych o różnej 
intensywności.

Linia produktów pbserum oparta jest na 
innowacyjnej technologii wykorzystującej 
rekombinowane enzymy. Na skuteczność 
terapii wpływa unikalne połączenie kwasu 
hialuronowego o wysokiej masie cząsteczko-
wej z reagentem, którego skład bazuje na od-
powiednio zbilansowanym koktajlu enzymów.

Enzymy to białka występujące w organizmie 
człowieka, k tóre selektywnie katalizują 
procesy metaboliczne. Są odpowiedzialne 
za tworzenie i rozpad związków. Enzymy re-
kombinowane są wysoce selektywne i każdy 
z nich działa na konkretny substrat.

Użyte w produkcie enzymy to lipaza, kola-
genaza i liaza. Działają synergicznie, aby 
zwalczyć procesy włóknienia. Skuteczność 
enzymów pbserum została przebadana  
w badaniach in vitro i in vivo. Wyniki badań 
in vivo pokazały, że doskonale nadają się do 
leczenia zwłóknień, a rezultaty są widoczne 
już po pierwszym zastosowaniu produktu.

Co więcej dzięki właściwościom enzymów 
rekombinowanych oraz ich sterylnej konser-
wacji (liofilizacja) produkty charakteryzują się 
wysokim stopniem bezpieczeństwa.

Co to jest pbserum?

Innowacyjna linia specjalistycznych 
produktów przeznaczonych 
do leczenia zwłóknień

pbserum MEDICAL to nowa, innowa-
cyjna linia specjalistycznych produktów 
przeznaczonych do leczenia zwłóknień, 
blizn, rozstępów, cellulitu i redukcji depo-
zytów tłuszczu. Produkty dedykowane 
są specjalistom medycyny estetycznej.

pbserum MEDICAL to wyroby medycz-
ne klasy III, z certyfikatem ISO 13485.

Innowacyjna technologia wykorzystania enzymów.
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Zwłóknienia 
pozabiegowe

Blizny (bliznowce, 
blizny przerośnięte 
i atroficzne)

Przeszczpy skóry  
u pacjentów  
z poparzeniami

Rozstępy Cellulit Zwłóknienia 
i gromadzenie 
tłuszczu

Tłuszczaki Obrzęki 
związane ze 
zwłóknieniem

Obrzęki pod 
oczami

Wiotkość 
skóry

HIGH • • • • • - - - - -

MEDIUM - - - - - • • - - -

LOW - - - - - - - • • •

pbserum HA 1.5 można stosować 
z odczynnikami enzymatycznymi  
o różnej sile.

HIGH
Przeznaczone do leczenia 
poważnych zwłóknień, 
na przykład blizn, zwłóknień 
pooperacyjnych oraz 
cellulitu.

MEDIUM
Pomaga zredukować 
nadmiar tkanki tłusz-
czowej towarzyszący 
zwłóknieniom.

LOW
Przyczynia się do zmniej-
szenia gromadzenia wody 
w przypadkach zwłóknienia 
przebiegającego z obrzękami.

Instrukcja stosowania
Głębokie i płytkie podanie do zmiany w obszarze zwłóknienia.
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jak 
stosować?
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Substancja czynna
Kolagenaza Col G/H PB220, lipaza PB500, liaza PB72K

Mechanizm działania
Wspomaga przeciwzwłóknieniowe działanie kwasu hialuronowego. Opcjonalne zastosowanie. 
 Rozkłada cząsteczki wielocukrów odpowiedzialnych za gromadzenie wody, czego rezultatem  jest 
usunięcie nagromadzonej w nich wody i zmniejszenie obrzęku tkanek.

Zalecenia
• leczenie obrzęków towarzyszących zwłóknieniu
• leczenie obrzęków wokół oczu, którym towarzyszy nadmierne gromadzenie tłuszczu lub płynów
• leczenie zwiotczenia tkanek

Preparat zastosowano na powierzchni skóry w celu leczenia wiotkości towarzyszącej zwłóknieniu 
tkanki. Zmniejszenie zwłóknienia oraz odbudowa struktur kolagenowych spowodowała większe 
napięcie skóry  oraz ogólny efekt liftingujący.

Wskazania
• Obrzęk, zwłaszcza jeśli jest związany ze zwłóknieniem
• Ujędrnienie tkanki wokół oczu, worki pod oczami (tłuszcz i/lub zatrzymanie płynów)

Przygotowanie roztworu
1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki o pojemności 1,5 ml do fiolki zawierającej 

liofilizowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja enzymów).
2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforowy 

i wstrząśnij.
3. W razie potrzeby, do roztworu możesz dodać 2-3ml lidokainy.
4. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki o pojemności 5 ml i igły (rekomendowane 30G
 13mm lub 25mm) w miejsca, gdzie występuje problem.
5. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć tylko połowy roztworu buforowego. W takim 

przypadku należy usunąć połowę przed wymieszaniem roztworu z butelki za pomocą strzykawki  
i długiej igły.

6. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany i musi zostać natychmiast zużyty.

Uwagi
• Głębokość iniekcji: powierzchowna (2-5 mm)
• Obszar: powierzchnia 20x20cm
• Ponowny zabieg: w ciągu 8-10 dni
• Zalecana liczba zabiegów: 1-4
• Pierwsze widoczne wyniki: po ok. 8-10 dniach

Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.
U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“).

Leczenie zwłóknienia i obrzęku poprzez zastosowanie produktu w obrębie worków pod oczami. 
Nagromadzenie płynów zostało zmniejszone, zaobserwowano również ogólne odmłodzenie okolic oka.

LOW
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Substancja czynna
Kolagenaza Col G/H PB220, lipaza PB500, liaza PB72K

Mechanizm działania
Wspomaga przeciwzwłóknieniowe działanie kwasu hialuronowego. Opcjonalne zastosowanie.
Pobudza metabolizm tłuszczów oraz rozkład trójglicerydów, zmniejszając objętość adipocytów   
w obszarach o nadmiernym otłuszczeniu.

Zalecenia
• leczenie zwłóknień, którym towarzyszy gromadzenie tkanki tłuszczowej
• leczenie tłuszczaków

Po głębokim podaniu do zmiany zaobserwowano stopniowe zmniejszenie gromadzenia tłuszczu oraz 
tkanki zwłókniałej w okolicy dotkniętej zwłóknieniem pozabiegowym.

Zalety
• Brak reakcji zapalnej
• Brak poważnego zaczerwienienia / obrzęku
• Brak bólu ciśnieniowego w obszarze iniekcji
• Brak możliwości przedawkowania
• Można powtórzyć po 8-10 dniach
• Widoczne wyniki po 10-14 dniach

Wskazania
• Zwłóknienie z gromadzeniem tłuszczu
• Tłuszczaki
• Lipoliza

Przygotowanie roztworu
1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki 

o pojemności 1,5 ml do fiolki zawierającej liofili-
zowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja 
enzymów).

2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą 
strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforo-
wy i wstrząśnij.

3. W razie potrzeby, do tego roztworu możesz dodać 
2-3ml lidokainy.

4. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki 
o pojemności 5ml i igły (rekomendowane 30G 
25mm) w miejsca, gdzie występuje problem.

5. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć 
tylko połowy roztworu buforowego. W takim przy-
padku należy usunąć połowę przed wymieszaniem 
roztworu z butelki za pomocą strzykawki i długiej igły.

6. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany 
i musi zostać natychmiast zużyty.

Uwagi
• Iniekcja w głębokie warstwy skóry (5-10mm)
• Liczba miejsc iniekcji zależy od ilości tłuszczu, 

który ma ulec rozkładowi
• Obszar: powierzchnia 20x20cm
• Ponowny zabieg: w ciągu 8-10 dni
• Zalecana liczba zabiegów: 1-4
• Pierwsze widoczne wyniki: po około 10-14 

dniach

Odczynniki enzymatyczne MEDIUM to produkt lipolityczny. Zapewnia stymulację meta-
bolizmu, jak również degradację trójglicerydów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych 
produktów do lipolizy, nie dochodzi do zniszczenia komórki tłuszczowej.

Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.
U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“).

Jednoczesne płytkie i głębokie podanie preparatu pozwoliło zredukować wiotkość  i nagromadzony 
tłuszcz towarzyszący zwłóknieniu pozabiegowemu.

MEDIUM
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Substancja czynna
Kolagenaza Col G/H PB220, lipaza PB500, liaza PB72K

Mechanizm działania
Wspomaga przeciwzwłóknieniowe działanie kwasu hialuronowego. Opcjonalne zastosowanie.
Rozkłada i eliminuje amorficzne, niezorganizowane i dysfunkcyjne włókna kolagenowe obecne w 
skórze właściwej w tkance bliznowatej i zwłókniałej.
Niszczy ściany kolagenowe obecne w guzkach włóknistych, które są charakterystyczne dla panikulo-
patii obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowej.

Zalecenia
• leczenie i profilaktyka zwłóknień pozabiegowych
• leczenie blizn hipertroficznych i atroficznych oraz bliznowców
• wspomaganie integracji przeszczepów skóry u pacjentów z poparzeniami
• leczenie rozstępów
• leczenie cellulitu

Wskazania
• Zwłóknienia po zabiegach (liposukcja, poród itd.)
• Blizny zanikowe i przerosłe
• Rozstępy
• Skórka pomarańczowa jako znak cellulitu
• Po przeszczepieniu skóry u pacjentów z oparzeniami

Przygotowanie roztworu
1. Napełnij fiolkę kwasem hialuronowym ze strzykawki o pojemności 1,5 ml do fiolki zawierającej 

liofilizowany proszek, dokładnie wstrząśnij (aktywacja enzymów).
2. Następnie wstrzyknij uzyskany roztwór tą samą strzykawką do butelki zawierającej roztwór buforowy 

i wstrząśnij.
3. W razie potrzeby do tego roztworu możesz dodać 2-3 ml lidokainy.
4. Stopniowo dodawaj roztwór za pomocą strzykawki o pojemności 5ml i igły (rekomendowane 30G 

13mm lub 25mm) w miejsca, gdzie występuje problem.
5. W przypadku mniejszych obszarów lepiej jest użyć tylko połowy roztworu buforowego. W takim 

przypadku należy usunąć połowę przed wymieszaniem roztworu z butelki za pomocą strzykawki i 
długiej igły.

6. Przygotowany roztwór nie może być przechowywany i musi zostać natychmiast zużyty.

Uwagi
• Głębokość iniekcji: zależnie od wskazania (2-8 mm)
• Obszar: powierzchnia 20x20cm
• Ponowny zabieg: 14 dni
• Zalecana liczba zabiegów: 1-4
• Pierwsze widoczne wyniki: po około 3 tygodniach

Podczas wstrzyknięcia pacjent zwykle odczuwa pieczenie, które zanika po wstrzyknięciu.
U wrażliwych pacjentów zaleca się zatem dodanie do roztworu lidokainy (patrz: „Przygotowanie roztworu“).

Po inwazyjnym leczeniu blizn pooparzeniowych i przeszczepach skóry możliwe było zwiększenie 
elastyczności i sprężystości, poprawa mimiki twarzy, ujednolicenie koloru skóry.

Zastosowanie preparatu w obrębie zmiany i wokół niej umożliwiło odzyskanie symetrii i objętości  
w tej okolicy oraz zwiększenie ruchomości, poprawiając jednocześnie mikrokrążenie i strukturę skóry.

HIGH
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